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Огляд ринку автозерновозів в Україні 
 

Основним засобом доставки зерна в порти України 

залишається залізничний транспорт, на частку якого доводиться 

близько 61% від загального обсягу вантажоперевезень цієї 

продукції. Решта зерна надходить в порти автотранспортом - це 

приблизно 36%, та річковими баржами - ще 3%.  

Автомобільний транспорт - найреальніша альтернатива 

залізничним перевезенням та є найбільш універсальним і може 

бути швидко завантажений і розвантажений в умовах всіх типів 

зерносховищ, він є ефективним лише при невеликому 

транспортному плечі - 200-250 км, залежно від 

вантажопідйомності автомобілів. Вантажопідйомність 

існуючого парку автотранспорту є ще однією проблемою даного 

сегмента, так як найбільш вигідною є транспортування в 

великовантажних зерновозах (30 тонн і більше), а дороги, по 

яких здійснюється рух вантажних автомобілів, не пристосовані 

до таких навантажень. Крім того, деякі зерносховища також не 

пристосовані до обробки великовантажних автомобілів, що 

звужує область їх використання. Ну і самою основною 

проблемою в сегменті автомобільних перевезень є 

незадовільний стан доріг, в результаті чого не тільки 

збільшується час перебування автомобіля в дорозі, але і 

збільшуються витрати на ремонт автомобілів, що призводить до 

збільшення тарифів на перевезення.  

Зерновоз - це тип спеціальних автопоїздів, які оснащені 

кузовом для перевезення продукції с / г галузі (зерна) і деяких 

типів сипучих вантажів. Даний тип автотранспорту широко 

застосовується в сільськогосподарській галузі. Напівпричіп 

зерновоз, для перевезення зерна, використовують протягом 

усього процесу збирання врожаю. Зерновоз призначається для 

перевезення олійних і зернобобових культур, а також 

комбікормів, солоду, і ряду інших вантажів. Кузов зерновозу - це 

ємність у вигляді цистерни або бункера. Зерновоз оснащений 

системою само завантаження зерна, або використовується 

розсовується дах, люки. Напівпричіп зерновоз також 

використовується для перевезення та інших сипучих матеріалів і 

вантажів. 
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В основному зерновоз 3-х вісний, його кузов має 

прямокутну форму, який виготовлений зі спеціального профілю 

і сталевих листів. Вантажопідйомність зерновозу становить 

близько 30 тонн. Для зручності підйому навантаженого 

напівпричепа зерновозу, верхню частину кузова оснащують 

уздами. Завдяки цьому, час на розвантажувальні роботи 

скорочується до мінімуму. Напівпричіп зерновоз комплектується 

тентом з механічним намотувальним пристроєм. За способом 

розвантажувальних робіт зерновоз буває з задньої і бічний 

розвантаженням. 

Такі вітчизняні виробники, як завод «Українські металічні 

конструкції» (Миколаїв), «Алєко» (Волноваха, Донецька обл.), 

ТОВ «Завод «Пожспецмаш» і, звісно «КрАЗ» (Кременчук) та ще 

деякі інші випускають автомобільні зернові вагони для всіх 

популярних вантажних автомобілів: DAF, Ford, ІVECO, Foton, 

MAN, Renault, Scanіa, Volvo, Камаз, МАЗ.  
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Напівпричіп самоскид НПС 2150 (зерновоз) 
ТОВ «ПожСпецМаш» 

 
Напівпричіп призначений для перевезення в складі 

автопоїзда з сідельним тягачем зернових та інших 

сільськогосподарських культур, комбікормів, а також насипних 

вантажів і вантажів в палетах. Напівпричіп може бути 

використаний в районах з помірним кліматом (виконання У) при 

температурі навколишнього повітря від 253 К до 313 К (від 

мінус 200 С до плюс 400 С). Напівпричіп складається з 

наступних основних вузлів: шасі, кузова, гідравлічної системи, 

електрообладнання та тенту. 

Технічні характеристики НПС 2150 

База напівпричіпу (модель)  Пожспецмаш 

Повна маса, не більше, кг 38000 

Розподіл повноїмаси, не більше, кг   

- на сідло 12000 
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- на осі напівпричіпу 22000 

Висота сідла в незавантаженому 

стані, мм 
1150 

Місткість кузова, м
3 

 50 

Внутрішні розміри кузова, мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

  

10440 

2430 

1985 

Габаритні розміри кузова, мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

  

10670 

2600 

2320 

Навантажувальна висота, мм 1425* 

Механізм перекидання кузова гідравлічний 

Кут перекидання кузова назад, град 41 

Марка гідроцилиндра Edbro, Binotto, Hyva 

Кількість осей, шт. 3 

Марка осей BRW, SAF 

Розмір шин 385 /65R 22,5* 

Тормозна система 
барабанна, з 

енергоакумуляторами*  

Пневматична система 
Wabco з живленням від 

тягача 

Система електрообладнання 
однопровідна 24 В з 

живленням від тягача 

Маса в складі поставки, кг 10700* 

габаритні розміри, мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

  

11355* 

2600* 

3560* 
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Автопоїзд-самоскид АС 3873                 
ТОВ «ПожСпецМаш» 

 

Автопоїзд-самоскид АС 3873 складається з двох одиниць: 

автомобіля- самоскида АС 2135 та причепа-самоскида ПС 1740. 

Призначений для перевезення рівномірно розподілених по 

всій площі кузовів різноманітних будівельних та 

сільськогосподарських сыпучих грузов по дорогам I и II 

категории (согласно ДСТУ 3587-97 «Автомобильные дороги...»), 

рассчитанным на пропуск автомобільних потягів з 

 навантаженням осі 78,5 кН (8 тс) і більше. 

Автомобіль та причіп обладнані загальною гідравлічною 

системою почервого під
,
йому кузовів. 

Автопоїзд розрахований на експлуатацію в районах з 

помірним кліматом, при температурі навколишнього повітря від 

мінус 35 °С до плюс 40 °С і відносної вологості повітря до 80 % 

при температурі плюс 20 °С. 

Автомобіль-самоскид АС 2135 змонтований на 

автомобільному шасі МАЗ-6312А8-365-012 і має слідуючі 

технічні характеристики.  
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Технічні характеристики АС 3873 

Назва параметри та розміри Норма 

Маса (номінальна) вантажу, кг, не 

більше 

20720 

Маса спорядженого автомобіля, кг, не 

більше 

12730 

Маса повна, кг, не більше 33450 

Розподіл повної маси, кг, не більше:   

- через шини коліс першої осі 7450 

- через шини коліс другої осі 13000 

- через шини коліс третьої осі 13000 

Колеса дискові 9,00х22,5 

Шини:   

- тип безкамерні 

- розмір 315/80К 22.5 

- індекс несучої здатності 154/150 

- категорія швидкості М 

Об
,
єм кузова, м , не менше 33 

Кут підйому кузова, градус, не більше 40 

Гідросистема подйому кузова   

- тип два гідроциліндра 

телескопічних, 

односторонніх 

- робочий тиск, бар 180 

Задній кут звісу при повній масі, рад   

(градус), не менше 0,21 (12) 

Габаритні розміри, мм, не більше:   

- довжина 9920 

- ширина 2600 

- висота 3520 

Автомобільне шасі МАЗ-6312А8-365-012, 

6х4 

- колісна формула колеса заднього візка 

здвоєні  

- максимальна швидкість руху, км/год 100 

- номінальна потужність двигуна, кВт 294 
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Бункер-накопичувач перевантажник  
БНП-30 ТОВ «ПожСпецМаш» 

 

Призначений для перевезення сипучих речовин (зерна , 

мінеральних добрив і т. п. ) , їх перевантаження в інші 

транспортні засоби. Бункер двовісний розрахований на 

експлуатацію в районі з помірним кліматом ( виконання У) при 

температурі навколишнього повітря від 238 К до 313 К ( від 

мінус 35 ° С до плюс 40 ° С) , категорія розміщення 1 по ГОСТ 

15150. Бункер агрегатується з тракторами класу тяги 5,0 

обладнаних пневматичною системою на привід гальмівної 

системи бункера , а також мають електричні та гідравлічні 

з'єднання . Основними споживачами бункера є 

сільськогосподарські, лісогосподарські і транспортні 

підприємства (далі - споживачі ) . 

Технічні характеристики БНП-30 

Назва параметри та розміри Норма 

Маса номінальна вантажу, кг, не більше 26000 

Маса спорядженого бункера, кг, не 

більше 

5300 

Маса повна, кг, не більше 31300 

Розподіл повної маси через вісь колес, кг, 

не більше: 
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- перша вісь 

- друга вісь 

14400 

14400 

Оси колес   

Кількість осей, шт. 2 

Кількість колес на одній осі, шт. 2 

Допустиме навантаження на одне колесо, 

кг 

7200 

Відстань між осями (номинальна), мм 1360±1 

Колеса Дискові 26.5×20.00 

Шини: 

- тип 

- розмір 

- індекс несучої здібності 

- категорія швидкості 

  

безкамерні 

600/55 R26,5 

160 

К 

Підвіска типа тандем, двоосна, 

залежна з листовими 

ресорами і 

реактивними штангами 

Тормозні системи   

Робоча тормозна система з однопровідним 

пневматичним 

привідом. Тормозні 

механизми барабанні з 

внутрішніми   

колодками 

Стояночна тормозна система механічний привід діє 

через трос 

нерегуліровані  важелі 

осей всіх колес 

Автоматична тормозна система при обриві сполучних 

магістралей - робочі 

гальмівні камери всіх 

коліс 

Зчіпна петля згідно ГОСТ 2349 

Об
,
єм кузова, м

3
, не менше 30 

Система розвантаження кузова бункера шнекова 

Кількість шнеків, шт.:   
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- горизонтальний 

- вертикальний (з двуох частин) 

1 

1 

Гідросистема привіда шнеків: 

- тип 

 

- робочий тиск, МПа, не менше 

  

гідросистема трактора 

тягача 

22,0 

Електрообладнання однопривідна 

з номінальним 

тиском 12 В 

 Ергономічні  показники   

Зусилля на важелі приводу гальмівної 

системи, Н (кгс), не більше 

196 (20) 

 Показники безпеки   

Пристрій для запобігання розташування 

вертикального шнека при роботі 

гідрофікованый замок 

 Показники   транспортабельності   

Дорожній просвіт, мм, не менеше 400 

Задній кут звісу при повній масі, 

рад(градус), не менше 

0,35 (20) 

Колія колес 2300±2 

Максимальна швидкість руху з повним 

 навантаженням по дорогах з твердим 

покриттям, км/год. 

  

30 

Габаритні розміри, мм, не більше: 

- довжина (з дишлом) 

- ширина 

- висота 

  

8500 

3150 
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САМОСКИДНИЙ ТРАКТОРНИЙ ПРИЧІП  
ТСП-10 З  ОДНОСТОРОННІМ 

РОЗВАНТАЖЕННЯМ ДО ТРАКТОРІВ МТЗ-
82, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 8 т, об'єм 7-

17,5 м
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактор МТЗ-82 - найбільш поширений трактор ХХ 

століття і зараз користується великою популярністю. Всі давно 

вивчили його характеристики та можливості. Традиційно з 

трактором МТЗ-82 працювали двохвісні причепи 2-ПТС-4, які 

перевозили не більше 4 тонн вантажу. Використання 10-тонного 

тракторного самоскидного причепа ТСП-10 вдвічі збільшує 

ефективність МТЗ-82. Тобто, на перевезенні корму при 17,5 

м3 об'єму і вагою 8 тонн необхідно вдвічі менше ходок ніж з 

причепом 2-ПТС-4. Така ванатжопідйомність досягнута за 

рахунок зменшення власної маси причепа до 2 тонн та зміні 

конструкції з причепа в напівпричіп. 

Напівпричіп дишлом довантажує задню вісь трактора, за 

рахунок чого трактор маючи кращий контакт з грунтом збільшує 

своє тягове зусилля. Додайте сюди збільшення маневренності 

під час руху заднім ходом і простоту та надійність конструкції. 
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Технічні характеристики причепа тракторного ТСП-10 

1. Двохвісний тандем на ресорах (ADR Італія), вісь 70х1900, 

суцільна 

2. Шини розміром 11,5/80хR15,3 14PR (навантаження 2,43 т 

при 40км/год) 

3. Гальмівна система пневматична (можлива гідравлічна, 

змішана) 

4. Гідроциліндр 4-х штоковий телескопічний (Італія), Ø124 мм 

5. Кузов конічної форми (задня частина ширша за передню) 

6. Кузов V-7,2 м.куб.(з нашивками 12,4 м.куб.) 

7. Вантажопідйомність 8 т 

8. Гідравлічна підпора дишла 

9. Причіпне кільце Ø 50мм 

Габаритні розміри кузова ДхШхВ – 4500/2300/700 (1200) мм 

Додаткові опції: 

 Нашивки висотою 500 мм V-12.4 м.куб. 

 Тентова система з направляючими 

 Шини розміром 355/65-16 (навантаження 3,1 т при 

40км/год) 

Детальні технічні характеристики 

Повна маса 10 000 кг 

Маса причепа 2 000 кг 

Вантажопідйомність 8 000 кг 

Навантаження на дишло 1 000 кг 

Об'єм 

Без надставки 

(стандарт) 

7,2 м3 

З нашивками 500 12,4 м3 

З двома рядами 

нашивок по 500 мм 

17,5 м3 

Розміри 

напівпричепа 

Довжина причепа 6 200 мм 

Висота причепа без 

нашивок (стандарт) 

1 800 мм 

Висота причепа з 2 300/2 800 мм 
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нашивками 

Висота платформи від 

землі 

1 100 мм 

Ширина причепа 2 300 мм 

Висота зчіпної петлі 

(регулюється) 

500-600 мм 

Довжина кузова 4 500 мм 

Ширина кузова 2 200/2 280 мм 

Висота кузова 700 мм 

Товщина стінок, днища 3/3 мм 

Перекидання 

платформи 

Підйомна сила/тиск, бар 32 т/180 

Телескопічний циліндр 4 ступ 

Задній борт Відчиняється знизу вгору та згори вниз 

Дишло З регулюючою механічною підпорою 

Підвіска Тандем на ресорах 

Шини 11,5/80-15,3 

Максимальна швидкість 40 км/год 

Гальмівна система Одноконтурна, 

пневматична 

 
Додаткове обладнання: 

- дві противідкатні опори; 

- два євророз'єми гідравлічні; 

- кабель з семиполюсною розеткою; 

- пневмокабель до трактора. 

Напівпричіп ТСП-10 призначений для перевезення будь-

якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне 

вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних ванатажів. 
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Тракторний самоскидний причіп ТСП-14 
до тракторів МТЗ-82, 

вантажопідйомністю 10,5 т  та об'ємом 
10-17 м3 

 

Завдяки унікальній конструкції напівпричепа ТСП-14 - з 

довантаження задньої осі трактора та полегшеної рами ми 

збільшили вантажопідйомність до 10,5 тонн та прохідність 

трактора з напівпричепом по вологому полю. 

Тракторний причіп оснащений імпортним 4 або 5 

ступеневим телескопічним гідроциліндром, який забезпечує 

надійність роботи напівпричепа. Пневматична гальмівна система 

ідеально підходить до тракторів МТЗ, які оснащенні 

компресором. Трактори імпортних марок необхідно оснащувати 

компресорами або ж навпаки напівпричепи оснащувати 

гідрогальмами. 
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Технічні характеристики 

Повна маса 14 000 кг 

Маса причепа 3 500 кг 

Вантажопідйомність 10 500 кг 

Навантаження на дишло 1 000 кг 

Об'єм 

Без нашивок 

(стандарт) 

10 м3 

З нашивками 600 мм 

сітка/метал 

17 м3 

Розміри 

напівпричепа 

Довжина причепа 6 056 мм 

Висота причепа без 

нашивок (стандарт) 

2 200 мм 

Висота причепа з 

нашивками 

2 800 мм 

Ширина причепа 2 400 мм 

Висота зчіпної петлі 

(регулюється) 

800 мм 

Довжина причепа 

внутрішня 

5 080 мм 

Ширина причепа 

внутрішня 

2 250 мм 

Висота причепа 

внутрішня 

900/1 500 мм 

Товщина стінок, пола 3/3 мм 

Перекидання 

платформи 

Підйомна сила/тиск, 

бар 

25 т/180 

Телескопічний 

циліндр (5 ступ.) 

1 800 мм 

Задній борт 

Відчиняється гідравлічно з автоматичним 

блокуванням 

Вивантажувальний люк 
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Дишло З регулюючою 

механічною підпорою 

(800 мм) 

Підвіска Тандем на ресорах 

Шини 16,5/70-18 

Максимальна швидкість 40 км/год 

Гальмівна система Одноконтурна 

 

Додаткове обладнання: 

 дві противідкатні опори; 

 драбина; 

 чотири євророз'єми гідравлічні; 

 кабель з семиполюсною розеткою; 

 пневмокабель до трактора. 

Напівпричіп ТСП-14 призначений для перевезення будь-

якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне 

вивантаження, навіть важкосипучих чи злежаних ванатажів. 
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Тракторний самоскидний причіп ТСП-20т 
з трьохстороннім розвантаженням  

вантажопідйомність 14 т , об'єм 19-26 м3 

 

Технічні характеристики 

Повна маса 20 000 кг 

Маса причепа 5 800 кг 

Вантажопідйомність 14 200 кг 

Навантаження на дишло 2 000 кг 

Об'єм 
Без надставки (стандарт) 19 м

3
 

З нашивками 500 26 м
3
 

Розміри 

напівпричепа 

Довжина причепа  мм 

Висота причепа без 

нашивок (стандарт) 

2 800 мм 

Висота причепа з 

нашивками 

3 400 мм 

Висота платформи від 

землі 

1 300 мм 

Ширина причепа мм 

Висота зчіпної петлі 

(регулюється) 

500-600 мм 
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Довжина кузова 5 500 мм 

Ширина кузова 2 220/2 300 мм 

Висота кузова 1 500 мм 

Підвіска Тандем на ресорах 

Шини 550/60 R 22,5 

Максимальна швидкість 40 км/год 

Гальмівна система Одноконтурна, 

пневматична 
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ТЗП-39 «Атлант» 

 

Завод Кобзаренка перший з українських виробників 

розробив складний причіп ТЗП-39 Атлант (вантажопідйомність 

30 тон, об’єм 45 м3), який не поступається європейським 

аналогам. Унікальність цього причепа полягає в його 

горизонтальній системі розвантаження – рухомою передньою 

стінкою.  

Спочатку передню частину днища разом з передньою 

стінкою гідроциліндр зрушує назад та виштовхує задню частину 

вантажу, після чого включається третій гідроциліндр, та передня 

стінка, рухаючись по направляючим до кінця, виштовхує другу 

частину вантажу сама. Ця система розвантаження дає 

можливість встановити на причіп гноєрозкидальний механізм та 

перевантажувальний шнек. При цьому знімається лише передня 

стінка, яка є перемінною. Незважаючи на те, що причіп ТЗП-39 

досить габаритний та великоваговий, він гарно маневрує 

дякуючи першій та третій підрулюючим вісям. 
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Технічні характеристики 

1. Тридем на ресорах з реактивними тягами (ADR Італія) вісь 

130х2150 трубчата; Повна маса 40 т. Передня і задня вісі 

підрулюючі, що полегшує хід причепа на поворотах та запобігає 

зносу шин; 

2. Шини підвищеної стійкості 560/60хR22,5 (навантаження 6,3т. 

при 30км/год.), (Mitas, Словаччина). Диски коліс – PRONAR 

(Польща); 

3. Гальмівна система пневматична (можлива гідравлічна, 

змішана); 

4. Гідросистема має три гідроциліндри об’ємом 80літрів; 

5. Гідравлічно рухома передня стінка створює пресувальний 

ефект до 80т; 

6. Дно - складається з двох частин: перша частина – нерухома 

металева зварна конструкція; друга частина – рухома, металева 

конструкція, яка при розвантаженні рухається до заднього борта; 

7. Задній борт гідравлічно відкривний; 

8. Механічна підпора дишла (зміна висоти вручну); 

9. Змінне причіпне кільце Ø 50 мм (Scharmuller Австрія); 

10. Електрична система 12 вольт. 

 

Вантажопідйомність - 30 т, об’єм - 40 м3 

Габаритні розміри кузова ДхШхВ – 8700 х 2300 х2000 мм 

Габаритні розміри причепа ДхШхВ – 11570 х 2700 х 3520 мм 
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Перевантажувальний бункер 
накопичувач ПБН-30 

 
Технічні характеристики перевантажувального причепа 

1. Двохвісний тандем на ресорах з реактивними тягами (ADR 

Італія) вісь 110х2300 суцільна 

2. Шини розміром 560х60R22,5 (навантаження 7,2т. при 

30км/год) 

3. Гальмівна система пневматична (можливо гідравлічна, 

змішана) 

4. Кузов V-30 м. куб., вантажопідйомність 20 т, висота 

завантаження причепа 3,45/3,5 м 

5. Вивантажувальний шнек Ø 500мм, номінальна 

продуктивність 6 т/хв., максимальна продуктивність більше 7 

т/хв., висота вивантаження 4,3м. 

6. Змінне причіпне кільце Ø 90 мм 

7. Гідравлічна підпора дишла 

8. Редуктор привідний S2100 виробництва Бондіоліі Павезі, 

Італія 

9. Козирок шнека 
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10. Цільнокатана шнекова спіраль, товщина 8/4 мм. 

виробництва Технофер Італія 

11. Драбинка для обслуговування 

12. Механізм очищення горизонтального шнека 

Габаритні розміри ДхШхВ – 8 500 х 2 960 х 3 800 мм 

Додаткові опції 

 Вагова система з принтером (Dinamica Generale Італія) 

 Тентова система (розкладається з землі) 

 Карданний вал з запобіжною муфтою (обрізним болтом) 

 Рукав ПВХ Ø 400 мм., завдовжки 1,2 м. (для 

завантаження сівалок) 

 Причіпна напівсфера для шару Ø80 

 Змінне причіпне кільце Ø40; Ø50 (Scharmuller Австрія) 

 Козирок шнека гідравлічно регульований 

 Шнек подовжувач ШРП-5 для завантаження 

широкозахватних сівалок 

 Посилена підвіска з шиною 650/55R26.5 (навантаження 

8,5 т при 30км/год) 

Осі ADR 

Повна маса, кг 27 000 

Маса причепа, кг 6 500 

Вантажопідйомність, кг 20 500 

Навантаження на дишло, кг 2 000 

Розміри 

Довжина причепа, мм 8 500 

Висота причепа, мм 3 800 

Висота завантаження, мм 3 450 (3 500) 

Ширина причепа, мм 2 960 

Висота зчіпної петлі, мм 500 

Об'єм, м3 30 
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Шнек 

Діаметр, мм 500 

Висота розвантаження, мм 4 300 

Номінальна продуктивність, т/хв. 6 

Максимальна продуктивність, т/хв. більше 7 

Розкладається гідравлічно 

Дишло 

Діаметр причіпного кільця, мм 90 

Агрегатується з трактором, к.с. 200 

Шини 560/60 R 22,5 (650/55 R 26,5) 

Максимальна швидкість, км/год 30 

Гальмівна система Одноконтурна пневматична 

Додаткова комплектація 

◊ електронно вагова система  

◊ тент з системою розкатки тента  

◊ шнек подовжувач ШРП-5 для завантаження широкозахватних 

сівалок  

◊ карданний вал з обрізним болтом 

◊ рукав ПВХ 

◊ козирок шнека (направляючий лоток) 
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Застосування зернового бункера під час жнив 

Під час жнив даний тракторний причіп застосовується, як 

бункер накопичувач. Він відвозить зерно від комбайна та 

перевантажує у вантажівки чи інші транспортні засоби. 

Використання ПБН-30 дає змогу скоротити транспортний парк, а 

також зменшити його простій та простій комбайна. 

Ефективність використання ПБН-30 збільшується при великих 

відстанях між полем та током (елеватором). Ще однією 

перевагою перевантажувального причепа над автомобілем є те, 

що трактор має більшу прохідність по вологому полю. 

 

Застосування перевантажувального причепа під час 

посівної. 

Кожна широкозахватна сівалка має свій завантажувальний 

шнек, проте вона стоїть під завантаженням 30-40 хвилин, через 

низьку продуктивність даного шнека, а посівна - це завжди 

гаряча пора, тут кожна хвилина на вагу золота. 

"Завод Кобзаренка" пропонує перевантажувальний бункер 

накопичувач ПБН-30, який зменшить простій сівалки, його 

продуктивність 3 тонни за хвилину На завантаження такої 

сівалки ПБН-30 необхідно не більше п'яти хвилин. Застосування 

напівпричіпа економить Вам до 20-30 хвилин на кожній заправці 

сівалки. 
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Напівпричепи призначені для перевезення сипучих, 

кускових і штучних вантажів сільськогосподарського та іншого 

призначення. Транспортуються по дорогах загальної мережі і 

польових дорогах. Розвантаження здійснюється назад, задній 

борт відкривається за допомогою гідроциліндрів. Задній борт 

обладнаний вивантажний горловиною з заслінкою. Напівпричіп 

може бути укомплектований вивантажним шнеком. 

Вивантажний шнек призначений для завантаження зерна в 

сівалки, перевантаження зерна. Привід шнека здійснюється 

гідромотором, піднімання - опускання шнека - лебідкою. При 

транспортуванні шнек складаєте, і не виступає за максимально 

допустимі габарити по висоті і ширині. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Технічні характеристики 

Марка 
НТС

-5 

НТС-

5-01 

НТС

-5А-

01 

НТС-

10 

НТС-

10-01 

НТС

-20 

Агрегатується з 

тракторами тяг.класса 

1,4 3 5 

Тип причіпний 

Вантажопідйомність, т 6,5 10 20 

Місткість кузова, м
3
 7 16,4 24 

Кут підйому, град 50 

Максимальна швидкість 

руху, км / год 

20 

Габаритні розміри, м: 

довжина 5,3 5,38 5,9 6,7 7,45 9,5 

ширина 2,3 2,49 5,1 2,5 

висота: 2,1 2,4 2,9 2,7 3,0 3,23 

при транспортуванні 2,2 3,0 2,85 2,96 3,23 

- при вивантаженні 4,5 4,89 3,0 6,5 4,55 3,7 

Внутрішні розміри кузова, мм: 

довжина 3780 3890 5000 6670 

ширина 1890 2200 2300 2100 

висота борту 1180 1050 1400 1800 

Робоче гальмо пневматичний 

гальмо стоянки механічний 

Загальна маса, кг 2510 2660 3000 4650 5100 7650 

Ширина колії, мм 1890 2040 1910 

Завантажувач зерна - - + - + + 

Максимальна висота 

вивантаження, м 

- - 4,0 - 4,0 4,3 

Діаметр шнека, мм - - 160 - 160 250 

Продуктивність, т / год - - 12 - 25 - 12 - 25 50 

Термін служби, років, не менше 7 8 
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2012 року підприємство «КрАЗ» презентувало перший 

український автопоїзд КрАЗ 6230С4, який приємно дивував 

своїми характеристиками за вантажопідйомністю, ергономікою, 

помірною витратою палива та іншими показниками. Але коштує 

він недешево, і, врахувавши тенденції ринку, спеціалісти 

Кременчуцького заводу взялися доробляти цю модель. 

Результатом їхньої річної праці став КрАЗ 6511С4 «Караван». 

Він неодноразово презентувався на виставках, зокрема на IV 

Міжнародній виставці «Зернові технології 2014», де отримав 

високі бали спеціалістів. 
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Загальні враження 

Модель побудована на шасі КрАЗ-Н23.2M. Зерновоз має 

компонування «кабіна над двигуном». Побачивши оновлений 

зерновоз вперше, спочатку не віриться, що перед тобою «КрАЗ». 

Справа в тому, що вона оснащена китайською кабіною Qixing, 

яка дуже нагадує MAN TGA. Зміни не оминули й самоскидні 

кузови «Каравану». Тепер вони вироблені на підприємстві 

«Алеко» і мають більшу вантажність та збільшений корисний 

об’єм. Так, загальна вантажність оновленої моделі виросла з 40 

до 46 т, а корисний об’єм — із 60 до 75 кубометрів. До того ж, 

задля економії кузова відкидаються тільки на правий бік. Лівий 

зроблений глухим. 

А от причіп автомобіля можна розвантажувати як з правого 

борту, так і ззаду. В його основі лежить польське шасі Wielton. 

Причіп оснащений гідравлікою від фірми Hyva, мостами фірми 

SAF на пневмопідвісці і гальмівною системою Wabco. 

Доброю несподіванкою став центральний замок із 

дистанційним керуванням. Кабіна ширша і довша за колишню, 

що дозволило за передніми сидіннями розмістити «спальник». 

Панель приладів оббита якісним, приємним на дотик, пластиком. 

Вона розвернена до водія, що значно підвищує рівень 

ергономіки. Чотириспицеве кермо регулюється у двох 

площинах, однак фіксація механічна: за допомогою дещо тугої 

поворотної рукоятки. Високо розташований напольний важіль 

коробки передач. 
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Технічні характеристики автопоїзда «КрАЗ 6511С4» 

«Караван»
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ЗАТ «ОдАЗ» 
 
Напівпричепи зерновози: 

 ОдАЗ-93576 одноосний,14,3 т/25 м3  9,5 м. 

 ОдАЗ-935761 двоосний, 20,5 т/30м3  10,5 м. 

 ОдАЗ-935762 двоосний, 22,0 т/30м3  12,2 м. 

 ОдАЗ-935763 двоосний, 19,0 т/40м3  12,2 м. 

 ОдАЗ-935764 трьохосний, 35,0 т/51м3  13,5 м. 

 ОдАЗ-935765 двоосний, 22,0 т/49м3  12,2 м. 

 

ЗАТ «Одеський Автоскладальний завод» освоїв також 

випуск одноосних і двовісних напівпричепів меншою 

грузопід’ємністю, що відповідають сучасним вимогам ЄЕК / 

ООН: 

- Сімейство напівпричепів-зерновозів (моделі ОдАЗ-93576, 

ОдАЗ-935761, ОдАЗ-935762, ОдАЗ-93576 3, ОдАЗ-

935764). 

- Обсяг бункерів у цих напівпричепів відповідно становить 

25 м3, 30 м3, 40 м3, 51 м3. 

- Напівпричіп ОдАЗ-93576 - одноосьовий, ОдАЗ-735761, 

ОдАЗ-935762, ОдАЗ-935763 - двовісні, ОдАЗ-935764 - 

тривісний, при цьому він може мати осі з двосхилою 

ошиновкою і односхилою. 

- Напівпричепи призначені для перевезення сипучих 

вантажів (зерно, комбікорми, солод і ін.) 

- Гамма автомобільних причепів вантажопідйомністю від 

0,5 до 25 тонн. 

Причепи від 0,5 до 3,5 тонн з інерційними гальмами, з 

вантажопідйомністю вище 3,5 тонн - з пневматичними. 

Причепи можуть бути одноосьовими, двухосними, 

тривісними і чотиривісними. Конструкція їх відповідає 

європейським вимогам. 
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Напівпричіп-зерновоз ОдАЗ-935761 

 

Напівпричіп-зерновоз ОдАЗ-935761, 2-х вісний, в / п 22т, 

призначений для перевезення зернових культур і насіння 

соняшнику. 2 бункера (2х 14) – 

28 м3. Підвіска ресорна: 2 осі, 8 шин, шини -300R508; 

Пневмопідвіска BPW: 2 осі, 4 шин, шини -385/65 R 22.5. 

Габаритні розміри, м- 9,45 * 2,5 * 3,18. 
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Напівпричіп-Зерновоз ОдАЗ-935762 

 
Напівпричіп-зерновоз ОдАЗ-935762, 2-Хосні, г / п 22 т, 

двухбункерний, призначений для перевезення зернових культур 

і насіння соняшнику. 

Напівпричіп-Зерновоз ОдАЗ-935763 

 
Напівпричіп-зерновоз ОдАЗ-935763, 2-х осні, г / п 19 т, 3-х 

бункерний призначений для перевезення зернових культур і 

насіння соняшнику. 
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Напівпричіп-Зерновоз ОдАЗ-935764 

 
Напівпричіп-зерновоз ОдАЗ-935764, 3-Хосні на 

односхилим ошиновке, г / п 35 т, 3-х бункерний, призначений 

для перевезення зерна, насіння соняшнику, комбікормів. 

Напівпричіп-Зерновоз самоскидний 

ОдАЗ-950030 

 
Автомобільний 3-х вісний самоскидний напівпричіп-

зерновоз призначений для перевезення зерна і комбікормів по 

автомобільним дорогам загальної мережі в складі автопоїзда з 

сідельним тягачем МАЗ-64229-027 і з іншими, що мають 

гідрообладнання. 
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Технічні характеристики: 

Маса перевезеного вантажу, кг: 30000 

Маса напівпричепа, кг: 

- Споряджена -10000 

- Повна -40000 

Навантаження від напівпричепа повної маси, кгс: 

- На сідло -13000 

- На дорогу через шини коліс - 27000 

Габаритні розміри напівпричепа, мм: 

- Довжина - 13450 

- Ширина -2550 

- Висота (без навантаження) - 3100 

Внутрішні розміри кузова, мм 

- Довжина - 12200 

- Ширина -2370 

- Висота (без навантаження) - 1300 

Обсяг кузова, м3 - 40. 
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     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМАГРОЛІЗИНГ-УКРАЇНА» 
 

Автопоїзд МАЗ 6501А8+МАЗ 856103 з 
правосторонім розвантаженням 

 

 
 

Технічні характеристики: 

Технічно допустима маса 

автомобіля / причепа, кг. 

31 000/25 000 

Повна маса автопоїзда, кг. 56 000 

Технічно допустима 

вантажопідйомність 

автомобіля / причепа, кг. 

20 000/20 000 

Обсяг платформи автомобіля 

/ причепа, куб. м 

33/43 

Двигун ЯМЗ 7511.10 (Euro-3) 

Потужність двигуна, кВт 

(к.с.) 

294 (400) 

Коробка передач ZF16S1650 

Максимальна швидкість, км 

/ год 

85 (з обмеженням) 

Об'єм паливного бака, л 500 

Передавальне число ведучих 

мостів 

4,20 

Передня підвіска автомобіля 

/ причепа 

малолистова ресора / 

пневматична 
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Задня підвіска автомобіля / 

причепа 

Рессорно-балансирна / 

пневматична 

Колеса дискові 

Шини 

- Автомобіль Безкамерні 315 / 80R22,5 

- Причіп Безкамерні 385 / 65R22,5 

Додаткове обладнання 

(встановлюється за 

замовленням) 

Цифровий тахограф, 

протитуманні фари, кондиціонер 

незалежний обігрівач кабіни, 

паливний бак об'ємом 700 л. 
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САМОСКИД МАЗ 6501А8 

 
Технічні характеристики  

Модель автомобіля:  МАЗ-6501А8  

Модель двигуна:  ЯМЗ-6581.10 (ЄВРО-3)  

Потужність двигуна, кВт / к.с .:  294/400  

Коробка передач (число передач):  ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TА (12)  

Тип розвантаження:  3- х стороння  

Обсяг платформи, м. Куб .:  11 (13,3)  

Об'єм паливного бака, л .:  300  

Розмір шин:  315/80 R22,5 / 12.00R20  

Тип кабіни:  мала  

 

Розподіл маси і навантажень  

на передню вісь, кг:  +7500  

на задній міст, кг:  26000  

Технічно допустима повна маса автомобіля, кг:  33500  

Технічно допустима вантажопідйомність, кг:  20100  
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НАПІВПРИЧІП  МАЗ 950600-030 

 
Технічні характеристики  

АБС:  встановлений  

Підвіска:  ресорно-балансирная  

Шини:  12,00R20  

Кількість осей / 

коліс:  
2/8 + 1  

Платформа і кузов:  
платформа суцільнометалева зварна без тенту 

з рівною підлогою  

Борти:  автоматично відкривається задній борт  

Допустима маса, кг  

- перевезеного вантажу:  16000  

- спорядженого причепа:  +8900  

- напівпричепа повна:  24900  

Допустима маса припадає на  

- сідельний пристрій, кг:  14500  

- візок, кг:  18000  
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ПРИЧІП  МАЗ 857100-010,024 

 
Технічні характеристики  

Обсяг платформи:  6,2 (8,8)  

АБС:  встановлена (не встановлена)  

Підвіска:  ресорна  

Шини:  12,00R20  

Кількість осей / коліс:  2/4  

Платформа і кузов:  
механізм перекидання платформи - 

гідравлічний з приводом від 

гідросистеми автомобіля  

Вид буксирного пристосування:  беззазорна зчіпка (буксирний гак)  

 

Допустима маса, кг  
- перевезеного вантажу:  10600  
- спорядженого причепа:  +4400  
- причепа повна:  15000  
Допустима маса припадає на  

- передню вісь:  +7500  

- задню перший вісь:  +7500  

Внутрішні розміри платформи, мм  
довжина:  +4340  
ширина:  2400  

висота:  600 (850)  
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ГРУПА КОМПАНІЙ КАМАЗ 

САМОСКИД ЗЕРНОВОЗ KAMAZ - 65115 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОВОЗА KAMAZ - 65115  

Тип транспортного засобу  Самоскид  

Базове шасі  KAMAZ - 65115-1095-62  

колісна формула  6 х4  

   

ВАГОВІ ПАРАМЕТРИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ  

Повна маса автопоїзда, кг  38200  

Повна маса автомобіля, кг  25200  

Споряджена маса автомобіля, кг  10040  

Вантажопідйомність, кг  17500  

Допустиме навантаження на передню вісь, кг  6200  

Допустиме навантаження на задній візок, кг  19000  

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ  

Довжина, мм  8490  

Ширина, мм  2600  
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Висота, мм  3112  

Міжосьова відстань, мм  4470  

Передній звис, мм  1 320  

Задній звис, мм  1 380  

Розмір шин  11.00 R20  

ПЛАТФОРМА  

Тип кузова  Самоскидна платформа  

Обсяг платформи, м. Куб.  29  

Розміри платформи, мм  +6200 Х2600х1900  

Тип розвантаження  бічна  

Тент, каркас  Є  

КАБІНА  

Тип кабіни  Звичайна  

Спальне місце  Є  

ДВИГУН  

Екологічний стандарт  ЄВРО-3  

Модель двигуна  740.62  

Потужність к.с.  280  

Паливна апаратура  Bosch  

Об'єм паливного бака, л  500  

ТРАНСМІСІЯ  

Модель КПП  154  

Модель зчеплення  MFZ 430  

Підвіска  ресорна  

Міжосьовим блокування диференціала  Є  

Міжколісне блокування  Є  

Передавальне відношення головної передачі  4,98  

ІНШІ ПАРАМЕТРИ  

Тип зчіпного пристрою  Шворінь-петля  
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САМОСКИД ЗЕРНОВОЗ KAMAZ - 6520 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОВОЗ KAMAZ - 6520 

Тип транспортного засобу  Самосвал 

Базове шасі  KAMAZ - 6520-23072-63 

Колісна формула  6х4 

ВАГОВІ ПАРАМЕТРИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ  

Повна маса автопоїзда, кг  53100 

Повна маса автомобіля, кг  33100 

Споряджена маса автомобіля, кг  11740 

Вантажопідйомність, кг  20760 

Допустиме навантаження на 

передню вісь, кг  
7500 

Допустиме навантаження на 

задній візок, кг 
25600 
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ  

Довжина, мм  9230 

Ширина, мм  2600 

Висота, мм  3160 

Міжосьова відстань, мм  4600 

Передній звис, мм  1340 

Задній звис, мм  1850 

Розмір шин  12.00 R20 

ПЛАТФОРМА 

Тип кузова  
Самоскидна 

платформа 

Обсяг платформи, м. Куб.  33 

Розміри платформи, мм  6900х2600х1900 

Тип розвантаження  бічна 

Тент, каркас Є 

КАБІНА 

Тип кабіни Рестайлинг 

Спальне місце Є 

ДВИГУН 

Екологічний стандарт  ЕВРО-3 

Модель двигуна  740.63 

Потужність к.с.  400 

Паливна апаратура  Bosch 

Система паливоподачі  Common Rail 

Об'єм паливного бака, л  350 
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ТРАНСМІСІЯ 

Модель КПП  ZF 16S1820 

Модель зчеплення  MFZ 430 

Підвіска  ресорна 

Міжосьовим блокування диференціала  Є 

Міжколісне блокування  Є 

Передавальне відношення головної передачі 5,11 

ІНШІ ПАРАМЕТРИ 

Насос  Є  

Коробка відбору потужності  Є  

Пневмопідвіска кабіни  Є  

Управління КОМ  Є  

Тип зчіпного пристрою  Шворінь-петля  
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ПРИЧІП СЗАП - 83053/11 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЗАП - 83053/11 

Тип транспортного засобу  Самоскидний причіп  

Підвіска  Пневмо  

Колісна формула  3/6 + 1  

ВАГОВІ ПАРАМЕТРИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

Повна маса причепа, кг  26000  

Споряджена маса автомобіля, кг  6600  

Вантажопідйомність, кг  20000  

Допустиме навантаження на 

передню вісь, кг  
10000  

Допустиме навантаження на задній 

візок, кг  
16000  

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ 

Довжина з дишлом, мм  10790  

Ширина, мм  2550  

Висота, мм  3375  
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Міжосьова відстань, мм  4900  

Передній звис з дишлом, мм  3029  

Задній звис, мм  1595  

Розмір шин  385/65 R22.5  

ПЛАТФОРМА 

Тип кузова  Самоскидна платформа  

Обсяг платформи, м. Куб.  40  

Розміри платформи, мм  8400 х2600х1900  

Тип розвантаження  Бічна (задня-опція)  

Тент, каркас  Є  

  

ПРИЧІП  НЕФАЗ - 8551-02М 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФАЗ - 8551-02М 

Тип транспортного засобу  Самоскидний причіп  

Колісна формула  2/8 + 1  
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ВАГОВІ ПАРАМЕТРИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

Повна маса причепа, кг  16100  

Споряджена маса причепа, кг  4100  

Вантажопідйомність, кг  12000  

Допустиме навантаження на 

передню вісь, кг  
8150  

Допустиме навантаження на задній 

візок, кг  
8150  

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ 

Довжина, мм  7650  

Ширина, мм  2500  

Висота, мм  2650  

Міжосьова відстань, мм  3800  

Розмір шин  9.00 R20  

ПЛАТФОРМА 

Тип кузова  
Самоскидна 

платформа  

Обсяг платформи, м. Куб.  19  

Розміри платформи, мм  5340 Х2410х1460  

Тип розвантаження  2- х стороння  
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Зерновоз IVECO Trakker AT 380T42H 

Зерновоз Iveco Trakker (Івеко Траккер), спеціально 

розроблений для експлуатації в максимально важких умовах 

бездоріжжя не тільки в Європі та Україні, а й в холодних 

тайгових лісах Сибіру і далекого Сходу. 

 

Технічна специфікація зерновоза IVECO Trakker AT 

380T42H, Euro 3 
Тип ТЗ: шасі  

Кабіна: AT cab - спальна.  

Повна маса автопоїзда: 80 000 кг. 

Tyres / Шини: 

• Передня вісь: 2 * 365 / 80R22,5 широка передня гума  

• Задня вісь: 4 * 315 / 80R22,5  

• 2 - я задня вісь 4 * 315 / 80R22,5 
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Cилова установка 
 • Мотор CURSOR 13, 420 hp EURO3 - 2100 Nm Pomp Injectors  

• Система охолодження - рідинна  

• 6 циліндрів (рядний)  

• Робочий об'єм: 12 880 см3  

• Турбований, інтеркулер  

• Паливний фільтр підігріває  

• Компресор, 630 см3  

• Зчеплення MFZ 430  

• Захисна решітка радіатора 

  

Передня вісь  

• Передня вісь 5985 / 2D  

• Передні параболічні ресори 9000 кг  

• Телескопічні амортизатори  

• Високий кліренс 37 сантиметри  

• Стабілізатор для передньої осі, d- 45 mm 

 

Задня вісь  
• Задні параболічні ресори 32000 кг  

• Телескопічні амортизатори  

• Редуктор задній осі 453291 / 2D 

 

Блокування диференціала  

• Кліренс по задній осі 34 сантиметри  

  

Паливний бак  

• Баки сталеві 300л. + 200л., З правого боку, з підігрівом 

 

Рульове управління  
• Регульована рульова колонка  

• Блокування керма  

  

Рама  
• Інтерфейс для кузовозабудовника 

Лонжерони рами - холодна клепка, посилена версія, яка не 

має аналогів серед конкурентів товщина 10 мм, висота 310 мм, 

ширина верхньої і нижньої поперечки балки 80 мм.  
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Передній бампер  

• Сталевий, що складається з 3 секцій  

• Цілісний металевий захист картера 

  

Гальмівна система  

• Електронна гальмівна система  

• Система ABS  

• Дискові вентильовані гальма для передньої осі  

• Барабанний гальмівний механізм Duo-duplex для задньої осі  

• Ширина гальмівних накладок заднього моста 220 мм  

• Без гальмівного з'єднання в кінці рами  

• Автоматичний регулятор гальмівного зусилля (залежно від 

навантаження) 

 

 Кабіна екстер'єр  

• Кабіна - Active Time (Спальна)  

• Сонцезахисний козирок зовнішній  

• Механічна підвіска кабіни  

• Механічний підйомник кабіни  

• Термобокс 

 

Кабіна інтер'єр  
• Текстиль сидінь високої якості  

• Сидіння водія, пневматична підвіска  

• Сидіння пасажира - стаціонарне  

• Електричні склопідйомники, водія і пасажира  

• Автономний обігрівач кабіни сухої  

• Кондиціонер 

 

Панель приладів  

• Показник тиску масла  

• Показник температури масла  

• Показник тиску в ресиверах  

• Тахометр  

• Спідометр  

• Лічильник мотогодин  

• Датчик витрати палива  

• Круїз контроль 
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АКБ:  
• АКБ - 220 Ач. Пакет холодний старт (підігрів палива в баку, 

паливному насосі, паливний фільтр сепаратор з підігрівом). 

  

КПП  
• ZF 16S2222OD - ручна, синхронізована, кількість швидкостей 

16 + 2, суха вага 285 кг. Можлива установка коробки відбору 

потужності. 

 

Двигун Cursor 13 (F3BE0681G * B) Євро 3  

Рядний 6-циліндровий дизель з 

прямим вприскуванням, турбонаддувом і 

проміжним охолодженням повітря, що нагнітається. 

Марка Cursor 13-F3B 

Тип Рядний 6-циліндровий дизель 

Повний робочий об'єм 12880 см
3
 

Діаметр циліндра / хід поршня 135х150 мм 

Максимальна потужність (ЕЕС) 309 кВт (420 л.с.) при 2100 

об/хв. 

Питома витрата палива на 

максимальній потужності 

222 гр/кВт-час 

Максимальный крутний момент 

(ЕЕС) 

194 kgm (2100 Нм) при 1485 

об/хв. 

Питома витрата палива при макс

. крутному моменті 

190 г/кВт год 

Маса двигуна суха 1006 кг 

Кількість оливи 35 кг 

Колінчастий вал опорний 

Тип паливної системи Пряме впорскування, насос-

форсунки 

Стандарт по класифікації ЄС Євро-3 
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Зчеплення: 
Сухий одиночний диск з диафрагменной пружиною з серво

-підсилювачем. Зовнішній діаметр 17 ". 

 

Вісі:  
Передня поворотна, задні здвоєні, з роздавальної коробкою

 з  редукторами на кожну вісь. Середня вісь - MU 0051-D, власна 

вага 874 кг, об'єм оливи 27 кг, навантаження 16000 кг, задня -

MU0051R-D, власна вага 714 кг, об'єм масла 16 кг, 

навантаження 16000 кг. 

Самоскидний кузов з вивантаженням на праву сторону і 

назад. 

 

Габарити кузова: 
 Довжина кузова внутрішня: 6900 мм; 

 Висота кузова - 2100 мм; 

 Ширина кузова - 2500 мм; 

 Об'єм кузова - 36 м
3
; 

 Кут підйому - 40 градусів; 

 Днище виготовлено зі сталі товщиною 3 мм сталь ST53, 

можливе завантаження рохвой; 

 Бічні стінки завтовшки 3 мм сталь ST53; 

 Балкон на задній стінці складається, що дає можливість 

обслуговувати кузов; 

 Задній борт відкривається в ручну (також як і бічний); 

 Обмежувач підйому кузова встановлений на підрамнику; 

 Повнорозмірні пластикові крила на другий і третій осі. 
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SCANIA В УКРАЇНІ 

Зерновоз Scania G380 6x4 або 6х2 з 
кузовами-самоскидами 

 

     Перевезення зернових/соняшникового насіння/інших 

сипучих: 

 Посилений передній бампер та захист піддону картера 

двигуна, запас міцності осей; 

 Підсилена конструкція рами, високий кліренс; 

 Висока прохідність в умовах бездоріжжя; 

 Потужний крутний момент; 

 Висота бортів дозволяє зручний заїзд до складів, зручне 

завантаження на току або з-під комбайну; 

 Низькі витрати пального. 

 

Особливості та переваги: 

 Специфікація адаптована для перевезень в 

агропромисловому секторі; 

 Підсилена конструкція агрегатів, які піддаються 

найбільшому зносу; 
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 Високий кліренс, посилена рама для умов бездоріжжя; 

 Низькі витрати пального, висока продуктивність; 

 Об'єм вантажу, що перевозиться, від 75 м
3
; 

 Можливість перевезення сипучих вантажів, європіддонів 

або контейнерів типу Біг-Бег; 

 Висота бортів 3.2 м, що створює зручний заїзд до складів, 

полегшує завантаження на току або з-під комбайну. Можлива 

інша висота бортів згідно з вимогами клієнта; 

 GPS-система для контролю за витратами пального та 

місцезнаходженням вантажівок, багато інших функцій. Пакет 

"Моніторинг" включено до стандартної специфікації; 

 Гарантія та сервісна підтримка на весь автопоїзд; 

 Фінансування. 

SCANIA G380 4X2 З НАПІВПРИЧЕПОМ 
WIELTON ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНОВИХ 
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НАПІВПРИЧІП САМОСКИДНИЙ 
АЛЮМІНІЄВИЙ BODEX KIS 
3WА2 50 М³ 

 
Технические данные 

Навантаження на СЗП  11500 кг  

Висота СЗП  +1150 / 1300 мм  

Повна маса  35500/44000 кг  

Споряджена маса  6500 кг  

Вантажопідйомність  29000/38300 кг 

 

Тривісний алюмінієвий самоскидний напівпричіп BODEX 

призначений для перевезення сипучих інертних матеріалів 

низької щільності (зерно, гранули, тирса, торф, тріска, керамзит і 

т.д.).  

Напівпричіп призначений для експлуатації з сідельними 

тягачами з колісною формулою 4х2, 6х2, 6х4, висотою сідельно-

зчіпного пристрою 1150 мм і навантаженням на сідельно-

зчіпний пристрій не менше 11500 кг.  

Технічний опис  

Кузов:  

 Матеріал кузова - алюміній;  

 Каркас кузова виготовлений з профілів шириною від 200 

до 600 мм, товщиною 31 мм Fudickar (Німеччина). Для 

стяжки бортів використовуються ланцюга або сталеві 

перемички; 

http://bodex.ru/20150625.jpg
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 Задній комбінований алюмінієвий прилеглий борт 

самосвального типу з розпашними воротами з шиберами 

(2 шт.);  

 Відкидні борти на одну зі сторін за вибором замовника;  

 Кузов оснащений зсувним тентом щільністю 900 г / м2.  

Рама:  

 Посилена з полегшеної шведської сталі QSTE690;  

 Зчіпний пристрій - JOST 2 "(Німеччина);  

 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне BPW 

(Німеччина) г / п 24 т з ручним одностороннім приводом.  

Шасі:  

 Ошиновка односхила, кількість коліс - 7 штук;  

 Шини Michelin / Goodyear / Bridgestone / Continental, 

розмірності 385/65 R22,5;  

 Осі SAF / BPW (Німеччина);  

 Диски 11.75х22,5 сталеві Lemmerz (Німеччина);  

 Повні підкрилки DOMAR (Італія) - 6 штук, задні з 

гумовими бризговиками;  

 Кошик для двох запасних коліс.  

Підвіска:  

 Тривісна пневматична виробництва SAF (Off road) / BPW 

(Heavy Duty), з технічної навантаженням на вісь 9 тонн;  

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним 

механізмом «WABCO» (Німеччина).  

Гальмівна система:  

 Двухпроводна пневматична з гальмівними механізмами 

дискового / барабанного типу (420х200) з приводом на всі 

колеса, важелі розжимного кулака з автоматичним 

регулюванням зазору WABCO (Німеччина);  

 Гальмо стоянки - пневматичний з приводом від 

енергоакумуляторів на дві осі;  

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S / 2M 

(Німеччина).  
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Гідроциліндр:  

 HYVA / Binotto телескопічний з кріпленням під днищем 

кузова і вантажопідйомністю до 50 тонн, що забезпечує 

кут розвантаження до 45 °.  

Забарвлення:  

 Нанесення лаку в лакувальної камері, емалі фірми PPG 

(Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір 

замовника по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 

кольорів.  

Інше обладнання:  

 Задній захисний пристрій (противідкатний брус, 

складаний) і бічне захисний пристрій відповідають ГОСТ 

Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);  

 2 клина з кріпленням (противідкатні башмаки);  

 Фіксатор транспортного положення кузова - Hi-Fix.  

Додаткове оснащення:  

 Ємність для води;  

 Ящик для інструментів;  

 Манометр.  

Додаткові опції:  

 Висота РСУ понад 1300 мм;  

 Інформаційний блок SMART BOARD;  

 RSS WABCO - система примусового спуску повітря з 

пневмобалонів підвіски при розвантаженні напівпричепа.  
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НАПІВПРИЧІП САМОСКИДНИЙ ПОВНІСТЮ 
АЛЮМІНІЄВИЙ ЗЕРНОВОЗ 50 М³  

Технічні дані 

Навантаження на СЗП  від 11500 кг  

Висота СЗП  1150/1300 мм  

Повна маса  35500 кг  

Споряджена маса  5500 кг  

Вантажопідйомність  30000 кг  

 

Технічний опис 

Кузов:  

 Матеріал кузова - алюміній;  

 Каркас кузова виготовлений з профілів шириною від 200 

до 600 мм, товщиною 31 мм Fudickar (Німеччина). Для 

стяжки бортів використовуються ланцюга; 

 Задній комбінований алюмінієвий прилеглий борт 

самосвального типу або з розпашними воротами з 

шиберами (2 шт.);  

 Кузов оснащений зсувним тентом щільністю 900 г / м2.  

Рама:  

 Алюмінієва;  

 Зчіпний пристрій - JOST 2 "(Німеччина);  

 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне BPW 

(Німеччина) г / п 24 т з ручним одностороннім приводом.  

Шасі:  

 Ошиновка односхила, кількість коліс - 7 штук;  

 Шини Michelin / Goodyear / Bridgestone / Continental, 

розмірності 385/65 R22,5;  

 Осі SAF / BPW (Німеччина);  

 Диски 11.75х22,5 алюмінієві Alcoa (CША);  

 Повні підкрилки DOMAR (Італія) - 6 штук, задні з 

гумовими бризговиками;  
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 Кошик для двох запасних коліс.  

Підвіска:  

 Тривісна пневматична виробництва SAF (Off road) / BPW 

(Heavy Duty), з технічної навантаженням на вісь 9 тонн;  

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним 

механізмом «WABCO» (Німеччина).  

Гальмівна система:  

 Двухпроводна пневматична з гальмівними механізмами 

дискового / барабанного типу (420х200) з приводом на всі 

колеса, важелі розжимного кулака з автоматичним 

регулюванням зазору WABCO (Німеччина);  

 Гальмо стоянки - пневматичний з приводом від 

енергоакумуляторів на дві осі;  

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S / 2M 

(Німеччина).  

Гідроциліндр:  

 HYVA / Binotto телескопічний 5-секційний 7-метровий з 

нижнім кріпленням і вантажопідйомністю до 50 тонн, що 

забезпечує кут розвантаження до 45 °.  

Забарвлення:  

 Нанесення лаку в лакувальної камері, емалі фірми PPG 

(Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір 

замовника по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 

кольорів.  

Інше обладнання:  

 Задній захисний пристрій (противідкатний брус, 

складаний) і бічний захисний пристрій відповідають 

ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);  

 2 клина з кріпленням (противідкатні башмаки);  

 Фіксатор транспортного положення кузова - Hi-Fix.  

Додаткове оснащення:  

 Ємність для води;  

 Ящик для інструментів;  

 Манометр.  
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Додаткові опції:  

 Висота РСУ понад 1300 мм;  

 Інформаційний блок SMART BOARD;  

 RSS WABCO - система примусового спуску повітря з 

пневмобалонів підвіски при розвантаженні напівпричепа.  

 
НАПІВПРИЧІП САМОСКИДНИЙ 

АЛЮМІНІЄВИЙ BODEX KIS 3WА 24-60 М³ 
ЗЕРНОВОЗ  

Технічні дані 

Навантаження на РСУ  від 11500 кг  

Висота РСУ  1150/1300 мм  

Повна маса  35 500/44 000 кг  

Споряджена маса  7 500/8 000 кг  

Вантажопідйомність  28 000/36 000 кг  

 

Тривісний алюмінієвий самоскидний напівпричіп BODEX 

призначений для перевезення сипучих інертних матеріалів 

низької щільності (зерно, гранули, тирса, торф, тріска, керамзит і 

т.д.).  

Напівпричіп призначений для експлуатації з сідельними 

тягачами з колісною формулою 4х2, 6х2, 6х4, висотою сідельно-

зчіпного пристрою 1150 мм і навантаженням на сідельно-

зчіпний пристрій не менше 11500 кг.  

 

Технічний опис  

Кузов:  

 Матеріал кузова: стіни - алюміній, підлога сталевий;  

 Каркас кузова виготовлений з профілів шириною від 200 

до 600 мм, товщиною 31 мм Fudickar (Німеччина). Для 

стяжки бортів використовуються ланцюга або сталеві 

перемички; 
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 Задній комбінований алюмінієвий прилеглий борт 

самосвального типу з розпашними воротами з шиберами 

(2 шт.);  

 Кузов оснащений зсувним тентом щільністю 900 г / м2.  

Рама:  

 Посилена зі шведської сталі DOMEX;  

 Зчіпний пристрій - JOST 2 "(Німеччина);  

 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне BPW 

(Німеччина) г / п 24 т з ручним одностороннім приводом.  

Шасі:  

 Ошиновка односхила, кількість коліс - 7 штук;  

 Шини Michelin / Goodyear / Bridgestone / Continental, 

розмірності 385/65 R22,5;  

 Осі SAF / BPW (Німеччина);  

 Диски 11.75х22,5 сталеві Lemmerz (Німеччина);  

 Повні підкрилки DOMAR (Італія) - 6 штук, задні з 

гумовими бризговиками;  

 Кошик для двох запасних коліс.  

Підвіска:  

 Тривісна пневматична виробництва SAF (Off road) / BPW 

(Heavy Duty), з технічної навантаженням на вісь 9/11/12 

тонн;  

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним 

механізмом «WABCO» (Німеччина).  

Гальмівна система:  

 Двухпроводна пневматична з гальмівними механізмами 

дискового / барабанного типу (420х200) з приводом на всі 

колеса, важелі розжимного кулака з автоматичним 

регулюванням зазору WABCO (Німеччина);  

 Гальмо стоянки - пневматичний з приводом від 

енергоакумуляторів на дві осі;  

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S / 2M 

(Німеччина).  
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Гідроциліндр:  

 HYVA / Binotto телескопічний з кріпленням під днищем 

кузова і вантажопідйомністю до 50 тонн, що забезпечує 

кут розвантаження до 45 °.  

Забарвлення:  

 Нанесення лаку в лакувальної камері, емалі фірми PPG 

(Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір 

замовника по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 

кольорів.  

Інше обладнання:  

 Задній захисний пристрій (противідкатний брус, 

складаний) і бічне захисний пристрій відповідають ГОСТ 

Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);  

 2 клина з кріпленням (противідкатні башмаки);  

 Фіксатор транспортного положення кузова - Hi-Fix.  

Додаткове оснащення:  

 Ємність для води;  

 Ящик для інструментів;  

 Манометр.  

Додаткові опції:  

 Висота РСУ понад 1300 мм;  

 Відкидні борти на одну зі сторін за вибором замовника;  

 Інформаційний блок SMART BOARD;  

 RSS WABCO - система примусового спуску повітря з 

пневмобалонів підвіски при розвантаженні напівпричепа.  
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НАПІВПРИЧІП САМОСКИДНИЙ BODEX 
KIS 3WS 45-70 М³ ЗЕРНОВОЗ 

 

Технічні дані 

Навантаження на РСУ  від 11500 кг  

Висота РСУ  1150/1300 мм  

Повна маса  35 500/44 000 кг  

Споряджена маса  8700 кг  

Вантажопідйомність  26 800/35 300 кг  

 

Технічний опис  

Кузов:  
 З фіксованими переднім і бічними бортами, на зовнішній 

стороні переднього борту поміст зі сходинками;  

 Матеріал кузова - низьколегована фінська сталь RAEX 

700MC;  

 Товщина днища - 6 мм, борт - 4 мм;  

 Кузов встановлений на рамі і фіксується в транспортному 

положенні;  

 Задній алюмінієвий прилеглий борт прямій, 

комбінований, відкидний і орної в пропорції 1 до 1, з 

верхньою віссю обертання, на двох шарнірах, з гумовими 

ущільненнями з шиберами (2 од.);  

 Привід замку заднього борту механічний;  

 Кузов оснащений зсувним тентом.  

http://bodex.ru/3.png
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Рама:  
 Посилена зі шведської сталі DOMEX, складається з двох 

зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між собою 

траверсами і балками;  

 Зчіпний пристрій - плита зчіпки з 2" шкворнем JOST 

(Німеччина);  

 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне JOST 

(Німеччина) г / п 24 т з ручним одностороннім приводом.  

Шасі:  
 Ошиновка односхила, кількість коліс 7 штук;  

 Шини Goodyear / Bridgestone / Continental, розмірності 

385/65 R22,5;  

 Осі SAF / BPW з навантаженнями на осі 11/12 тонн;  

 Диски 11.75х22,5 сталеві штамповані Lemmerz 

(Німеччина);  

 Повні підкрилки DOMAR (Італія) - 6 штук, задні з 

гумовими брудовідбивачами;  

 Кошик на 2 запасних колеса (у базі напівпричепа 

встановлюється додатковий кронштейн для кріплення 

запасного колеса тягача).  

Підвіска:  
 Тривісна пневморесорна (пневматична на 

напівеліптичних посилених ресорах, версія OFF-ROAD) 

виробництва SAF / BPW (Німеччина), з технічної 

навантаженням на вісь 11/12 тонн і оригінальною 

гарантією виробника 1 рік;  

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним 

механізмом «WABCO» (Німеччина);  

 Функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів 

підвіски при розвантаженні напівпричепа.  

Гальмівна система:  
 Двухпроводна пневматична з гальмівними механізмами 

барабанного типу (420х200) з приводом на всі колеса, 

важелі розжимного кулака з автоматичним регулюванням 

зазору WABCO (Німеччина);  

 Гальмо стоянки - пневматичний з приводом від 

енергоакумуляторів на дві осі;  

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S / 2M 

(Німеччина).  



66 

 

Гідроциліндр:  
 HYVA / Binotto / Penta 5-секційний 7 метровий з 

телескопічним гідроциліндром з верхнім кріпленням і 

вантажопідйомністю до 50 тонн забезпечує кут 

розвантаження до 45 °. (Гарантія виробника 1 рік). 

Забарвлення:  
 Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані 

піскоструйній обробці, нанесення лаку в лакувальної 

камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з 

товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника 

по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 кольорів, 

без доплати за колір, виключаючи кольору металік.  

Інше обладнання:  
 Задній захисний пристрій (противідкатний брус, 

складаний) і бічне захисний пристрій відповідають ГОСТ 

Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);  

 2 клина з кріпленням (противідкатні башмаки);  

 Фіксатор транспортного положення кузова - замок Hi-Fix.  

Додаткове оснащення:  
 Ємність для води,  

 Ящик для інструментів,  

 Манометр;  

 Вся металева фурнітура проведена фірмами Tosi і Sirit 

(Італія).  

Вимоги до тягачу Замовника:  
Тягач Замовника повинен бути гідрофікований по 

однопровідній схемі, що включає в себе:  

 гідробак об'ємом не менше 120 літрів,  

 запобіжний клапан, відрегульований на 190 bar,  

 підйомна система з гідравлічним мотором складається з 

насоса низького тиску імпортного виробництва 

максимальний робочий тиск 190 bar, зі шлангом і 

зчепленням,  

 відповідна частина гідравлічного шланга з'єднується з 

муфтою діаметром 2 ".  

Всі марки і параметри вищевказаних вузлів і агрегатів, 

марка і параметри тягача (висота РСУ, навантаження на РСУ, 

розташування гідравлічного бака і т.д.) уточнюються додатково 

в обов'язковому порядку при укладенні контракту.  
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НАПІВПРИЧІП САМОСКИДНИЙ 
СТАЛЬНИЙ BODEX KIS 3W 30-45 М³  

З ТРИСТОРОННІМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ 
ЗЕРНОВОЗ 

  

Технічні дані 

Навантаження на РСУ  від 11000 кг  

Висота РСУ  1150/1300 мм  

Повна маса  35500 кг  

Споряджена маса  8500 кг  

Вантажопідйомність  30000 кг  

 

Технічний опис  

Кузов:  

 З фіксованими переднім і бічними бортами, на зовнішній 

стороні переднього борту поміст зі сходинками;  

 Матеріал кузова - низьколегована фінська сталь RAEX 

700MC;  

 Товщина днища - 6 мм, борт - 4 мм;  

 Кузов встановлений на рамі і фіксується в транспортному 

положенні;  

 Задній комбінований алюмінієвий прилеглий борт 

самоскидного типу з розпашними воротами з шиберами 

(2 од.);  

 Привід замку заднього борту механічний;  

 Кузов оснащений зсувним тентом - 900 г/м.  

Рама:  

 Посилена зі шведської сталі DOMEX, складається з двох 

зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між собою 

траверсами і балками;  

 Зчіпний пристрій - плита зчіпки з 2" шкворнем JOST 

(Німеччина);  
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 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне JOST 

(Німеччина) г/п 24 т з ручним одностороннім приводом.  

Шасі:  

 Ошиновка односхила, кількість коліс 7 штук;  

 Шини Goodyear / Bridgestone / Continental, розмірності 

385/65 R22,5;  

 Осі SAF / BPW з навантаженнями на осі 11/12 тонн;  

 Диски 11.75х22,5 сталеві штамповані Lemmerz 

(Німеччина);  

 Повні підкрилки DOMAR (Італія) - 6 штук, задні з 

гумовими брудовідбивачами;  

 Кошик на 2 запасних колеса (у базі напівпричепа 

встановлюється додатковий кронштейн для кріплення 

запасного колеса тягача).  

Підвіска:  

 Тривісна пневморесорна (пневматична на 

напівеліптичних посилених ресорах, версія OFF-ROAD) 

виробництва SAF / BPW (Німеччина), з технічної 

навантаженням на вісь 11/12 тонн і оригінальною 

гарантією виробника 1 рік;  

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним 

механізмом «WABCO» (Німеччина);  

 Функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів 

підвіски при розвантаженні напівпричепа.  

Гальмівна система:  

 Двухпровідна пневматична з гальмівними механізмами 

барабанного типу (420х200) з приводом на всі колеса, 

важелі розжимного кулака з автоматичним регулюванням 

зазору WABCO (Німеччина);  

 Гальмо стоянки - пневматичний з приводом від 

енергоакумуляторів на дві осі;  

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S/2M 

(Німеччина).  
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Гідроциліндр:  

 HYVA / Binotto / Penta 5-секційний 7 метровий з 

телескопічним гідроциліндром з кріпленням під днищем 

кузова вантажопідйомністю до 50 тонн. (Гарантія 1 рік). 

Забарвлення:  

 Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані 

піскоструйній обробці, нанесення лаку в лакувальної 

камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з 

товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника 

по каталогу RAL, в кольоровій гамі більше 100 кольорів, 

без доплати за колір, виключаючи кольору металік.  

Інше обладнання:  

 Задній захисний пристрій (противідкатний брус, 

складаний) і бічне захисний пристрій відповідають ГОСТ 

Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);  

 2 клина з кріпленням (противідкатні башмаки);  

 Фіксатор транспортного положення кузова - замок Hi-Fix.  

Додаткове оснащення:  

 Ємність для води;  

 Ящик для інструментів,  

 Манометр;  

 Вся металева фурнітура проведена фірмами Tosi і Sirit 

(Італія).  

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 

   

ТОВ Шмітц Каргобул Україна 
Напівпричіп  зерновоз SCHMITZ SKI 24     

54 м3 

 
Обсяг - 54 м3 , Власна вага - 6881 кг., Повна маса - 39000 

кг, Підйомна вісь, Посилена зварна рама шасі 10.5 із сталі, 

розподіл навантаження під 2-вісний тягач, 

Шини провідних європейських виробників, ABS, EBS 

Автомaтичне регулювання підвіски при розвантаженні для 

запобігання перекидання, Робочий майданчик з підйомом 

попереду справа. Алюмінієвий коробчатий кузов (AK) 10.5, 

Алюмінієвї комбіновані двері-борт. 

Осі: 

 Марка - SCHMITZ ROTOS 

 Кількість осей - 3 

 Підвіска - ресора/пневмо 

 Підйомна вісь 

 Розмір гуми - 385/65 R22.5 

 Гальма - дискові. 
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